
	  

	  

Zásady ochrany a spracovanie osobných údajov 
Prostredníctvom týchto Zásad ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") informujeme dotknuté osoby, ktorých osobné 
údaje spracovávame, o všetkých činnostiach spracovania a o zásadách ochrany súkromia dotknutých osôb. 

Správca osobných údajov: 
LPN s.r.o., organizačná zložka, IČ: 50393189, so sídlom Potočná 2647/108, 909 01 Skalica, www.lpnmobility.sk 
Kontakty pre uplatnenie Vašich práv, otázok a pripomienok:  
Telefón: +421 (0)908 127 884, e-mail: obchod@voziky-skutre.sk  
(Ďalej len "Dodávateľ") 

1.	  Zásady	  spracovania	  osobných	  údajov	  

Odberateľ (subjekt údajov) berie na vedomie, že svoje osobné údaje prenáša alebo už odovzdal Dodávateľovi dobrovoľne a 
slobodne. Dodávateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré spracováva na základe uvedených účelov, sú považované za 
prísne dôverné a je s nimi zaobchádzať v súlade s Nariadením 2016/679 Zb. účinným od 25.5.2018. Dodávateľ postupuje 
tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na 
ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. 
Osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zabezpečuje ich náležité zabezpečenia vrátane ich ochrany pomocou 
vhodných technických alebo organizačných opatrení, pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou 
stratou, zničením alebo poškodením. 

2.	  Osobné	  údaje	  

Z mnohých osobných údajov a informácií, ktoré sú poskytnuté Dodávateľovi dobrovoľne a slobodne v súvislosti s 
výhradne uvedenými účely spracovania, Dodávateľ spracováva tieto osobné údaje: 
 
Meno, priezvisko, funkcia, názov spoločnosti, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail, bankové spojenie. 
 
Tieto osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky, 
najmä s nariadením (EÚ) 2016/679 Zb. (GDPR) účinným od 25.5.2018. Ak sú osobné údaje spracovávané pre nižšie 
uvedené účely, nie je nutný Váš výslovný súhlas. Odberateľ berie na vedomie, že rozsah jeho zaslaných osobných údajov 
pre účely spracovania sú voči jeho osobe primerané a minimalizované. 

3.	  Doba	  uloženia	  -‐	  archivácia	  osobných	  údajov	  

Osobné údaje uchovávame len po dobu, ktorá je nevyhnutná na účel ich spracovania. Po uplynutí tejto doby môžu byť 
osobné údaje uchovávané len na účely štátnej štatistické služby, na účely vedecké a na účely archívnictva. 

4.	  Odovzdanie	  osobných	  údajov	  tretím	  stranám	  	  

Osobné údaje spracované na základe uvedených účelov spracovania medzi Odberateľom a Dodávateľom môžu byť 
odovzdané: 
4.1 Spracovateľom osobných údajov, ktorý Dodávateľ užíva pre spracovanie. 
4.2 Externým spracovateľom poskytujúcich účtovníctva, daňové, právne poradenstvo a služby. 
4.3 Ďalším subjektom pre dodržanie právneho záväzku, ktorá sa vzťahuje na Dodávateľa, pri ktorých to pripúšťa právny 
predpis. 

5.	  Práva	  dotknutej	  osoby	  

V súvislosti s právnymi základmi spracovania osobných údajov Odberateľmi náleží nasledujúce práva: 
 
Právo na prístup k osobným údajom 
Máte právo požadovať od nás prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby. Najmä máte právo získať od nás 
potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, nami sú alebo nie sú spracovávané, a ďalej na poskytnutie ďalších 
informácií o spracovávaných údajoch a spôsobu spracovania v zmysle príslušných ustanovení GDPR. 



	  

	  

 
Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak sa spracovanie uskutočňuje na základe súhlasu 
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sú nami na základe tohto súhlasu 
spracovávané. 
 
Právo na opravu osobných údajov 
Ak zistíte, že nami o Vás vedené osobné údaje sú nepresné, môžete požadovať, aby sme tieto údaje bez zbytočného 
odkladu opravili. 
 
Právo na vymazanie osobných údajov 
Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali nami spracovávané osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. 
 
Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov 
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov. 
V čase obmedzenie spracovania osobných údajov môžeme Vaše osobné údaje spracovávať (s výnimkou ich uloženia) iba s 
Vašim súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby našich právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej 
fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu. 
 
Právo namietať proti spracovaniu 
Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov. 
 
Právo na prenosnosť údajov 
V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu, že je to nevyhnutné na splnenie 
zmluvy uzatvorenej medzi nami, máte právo od nás získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, a to 
v štruktúrovanom , bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak sú tak osobné údaje nami spracovávané. Máte 
právo odovzdať tieto údaje inému správcovi údajov alebo požadovať, aby sme tieto údaje poskytli priamo inému správcovi 
údajov, ak je to technicky možné. 
 
Právo podať sťažnosť u dozorného úradu 
Ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov dochádza k porušeniu povinností ustanovených v GDPR, máte 
právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Dozorným orgánom v SR je Úrad na ochranu osobných údajov. 

Akékoľvek otázky, žiadosti o opravu, obmedzenia spracovania alebo vymazanie Vašich osobných údajov môžete previesť 
prostredníctvom Vášho používateľského účtu (ak ste sa zaregistrovali) alebo na kontaktoch uvedených vyššie alebo na 
našich webových stránkach. 

6.	  Právné	  základy	  a	  účely	  

Osobné údaje sú spracovávané na základe týchto právnych základov a účelov: 
6.1 Spracovanie je nevyhnutný pre plnenie zmluvy s cieľom dopytu, ponuky alebo registrácia prostredníctvom webového 
formulára a e-mailu uvedeného na stránkach www.lpnmobility.sk a úmyslu uzavrieť zmluvu o dielo, pred uzavretím 
zmluvy na žiadosť odberateľa, alebo zasielaním komerčnej komunikácie súvisiacich so zmluvným alebo predzmluvných 
vzťahom medzi Odberateľom a Dodávateľom, prostredníctvom elektronických prostriedkov. 
6.2 Splnenie právnej povinnosti na účely odovzdania prehľadov, hlásenia, priznanie, či iné právne záväzky súvisiace pri 
spracovaní účtovníctva pre FS, Sociálna poisťovňa, ÚP a ďalšie. 
6.3. Oprávneného záujmu na účely s tým súvisiacej ochrany práv a slobôd Dodávateľa v prípade obhajoby budúcich 
právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Odberateľom a Dodávateľom a oprávneného záujmu na 
účely priameho marketingu. 

7.	  Vyhlásenie	  o	  zabezpečení	  spracovania	  
 

Dodávateľ prehlasuje, že pri zhora opísanom spracovaní osobných údajov a vyplývajúcich účelov spracovanie osobných 
údajov s prihliadnutím na stav techniky a vynaloženým nákladom na vykonanie povahy, rozsahu a účely zaviedol v čase 
určenia prostriedkov na spracovanie a v čase spracovania, primerané technické a organizačné opatrenia pre ochranu 
osobných údajov pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.  

	  

www.lpnmobility.sk,	  obchod@voziky-‐skutre.sk	  	  


